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حجتي راهي خوزستان شد
وزي��ر جه��اد کش��اورزي در 
پنجمين س��فر اس��تاني خود 
در دولت دوازدهم به اس��تان 
خوزس��تان س��فر مي کند.به 
گ��زارش ايلنا، محمود حجتي 
وزي��ر جه��اد کش��اورزي در 
پنجمين س��فر اس��تاني خود 
در دول��ت دوازدهم، به منظور 

ش��رکت در جلس��ه بررس��ي اجراي طرح مقابله با ريزگردها و 
همچنين بازديد از نخيالت شهر آبادان، شامگاه روز چهارشنبه 

به خوزستان سفر کرد.
در پ��ي دس��تور رئيس جمهوري در جلس��ه م��ورخ 95.11.10 
هيئت وزيران در خصوص لزوم مهار کانون هاي بحراني ايجاد 
آلودگي)گ��رد و غب��ار و ريزگرده��ا(، محمود حجتي وزير جهاد 
کش��اورزي به عنوان مجري »طرح جامع پوش��ش بيولوژيک 

کانون هاي بحراني استان خوزستان« منصوب شد.
روحاني رئيس جمهور در اين حکم تاکيد کرد که الزم است با 
بهره گيري از مطالعات انجام شده،نظر متخصصين و صاحب 
نظران و با هماهنگي اس��تاندار محترم و دس��تگاه هاي اجرايي 
اس��تان و مجري پروژه طرح تامين آب و اس��تفاده از امکانات و 
نيروهاي بس��يج س��ازندگي نسبت به طراحي و اجراي عمليات 
بذرپاش��ي و نهالکاري متناس��ب با اکوسيس��تم منطقه اقدام 

نماييد.
وزير جهاد کشاورزي در اولين اقدام، "مجري طرح تامين آب 
عرصه هاي بحراني ريزگردها" و همچنين "مجري طرح جامع 
پوش��ش بيولوژيک کانون هاي بحراني خوزستان" را منصوب 
و ب��ر ض��رورت انجام مطالعات به منظور تهيه طرح هاي کوتاه 

مدت و بلند مدت تاکيد کرد.
براس��اس مطالعات انجام ش��ده،۳0 هزار هکتار از اراضي استان 
کانون هاي بحراني را تش��کيل مي دهد و طبق نقش��ه پراکنش 
کانون ه��اي ريزگ��رد اس��تان خوزس��تان، در مجم��وع حدود 
 ۳50 ه��زار هکت��ار از اراضي نيازمن��د مقابله با پديده ريزگردها

 است.
در اي��ن راس��تا،پروژه انتق��ال آب به ص��ورت فوري و همچنين 
احداث کانال دائمي انتقال آب به عرصه هاي فوق بحراني گرد 
و غبار در جنوب شرق اهواز آغاز و در زمينه تهيه و کاشت نهال 
 و مرط��وب س��ازي ۴۲ هزار هکت��ار از اراضي اين منطقه اقدام

 شد.
مس��احت زمين در طرح درختکاري جنوب ش��رق اهواز هفت 
ه��زار هکت��ار و تع��داد نهال هاي پيش بيني ش��ده 1 ميليون و 
۷50 ه��زار اصل��ه نهال بوده که تا ارديبش��ت ماه س��ال جاري 
– زمان مناس��ب براي کاش��ت نهال در منطقه - اين طرح با 
مش��ارکت پيمانکاران، جوامع محلي و بس��يج در سطح ۴۲00 
هکتار به اجرا در آمده اس��ت.در س��فر وزير جهاد کش��اورزي به 
خوزس��تان،چگونگي استمراراجراي طرح مقابله با ريزگردها با 
مناسب شدن زمان کاشت نهال از آبان ماه با حضور مسئوالن 
 اس��تاني و س��اير دستگاه هاي اجرايي مورد بحث و بررسي قرار 

گرفت.

پيشخوان

اصناف و کشاورزی

عباس کش��اورزگفت: س��ال گذشته سالي بسيار ناهنجار بود که 
مبين آن است که کشاورزي ايران با چالش تغيير اقليم به طور 
جدي مواجه است و اين شرايط نيازمند برنامه ريزي دقيق است.

به گزارش ايلنا،مراس��م انعقاد تفاهمنامه همکاري با س��ازمان 
فائودرقالب پروژه ارتقاي سامانه پايش محصوالت کشاورزي با 
استفاده از تصاوير ماهواره اي با حضور عباس کشاورز، معاون وزير 
جهاد کش��اورزي در امور زراعت، نماينده فائو در ايران و جمعي 
از خبرنگاران، کارشناسان و اصحاب رسانه در ساختمان وزارت 
جهاد کشاورزي سالن شهيد نعمتي جم برگزار شد.در اين همايش 
عباس کش��اورز معاون امور زراعت وزير جهاد کش��اورزي اظهار 
کرد: باوجود چالش هاي جدي در حوزه آب و تغيير اقليم به نظر 
من وضعيت کشاورزي کشورمان مناسب است و تدابير چهار ساله 
گذشته نشان مي دهد مي توان با مديريت اين چالش ها کشاورزي 
را مديري��ت ک��رد.وي افزود: پديده کمي بارش ها، افزايش درجه 
حرارت دما و گازهاي گلخانه اي در کشور ما وجود دارد که همه آنها 
بر کشاورزي اثرگذار است.کشاورز در ادامه تصريح کرد: شرايط 
ياد شده باعث مي شود تقاضاي آب در کشورمان براي استفاده 
در بخش کشاورزي افزايش يابد و از طرفي از ميزان بارندگي ها 
کاس��ته ش��ود.وي افزود: سال گذشته س��الي بسيار ناهنجار بود 
که مبين آن اس��ت که کش��اورزي ايران با چالش تغيير اقليم به 
طور جدي مواجه است و اين شرايط نيازمند برنامه ريزي دقيق 
است.معاون وزير جهاد کشاورزي در رابطه با تفاهم نامه با فائو 
خاطرنشان کرد:  موضوع مورد توافق امروز ما با فائو در ۲0 سال 
گذشته مورد توجه بوده و هر سال آن را پيگيري مي کنيم. براي 
رسيدن به آن هر راهي را رفته ايم و مي دانيم که چه مشکالتي 

پيش رو داريم.
وي عن��وان ک��رد:  براي گرفتن تصميم هاي کوتاه و بلندمدت و 

تبيين استراتژي چشم اندازي با اطالعات دقيق، به روز و تحليل 
شده داشته باشيم.کشاورز گفت: دنيا خيلي سال است که ازاين 
روش استفاده مي کند به همين دليل هم ما در سال هاي گذشته 
به دنبال دستيابي به آن بوديم در حال حاضر فائو راه اندازي اين 
پروژه را با ايران به صورت آزمايش��ي قبول و ش��روع کرده که 
براي ما بسيار خوشحال کننده است.وي افزود: سازمان فائو در 
اين پروژه انتقال فناوري و سرمايه گذاري را به کشور ما خواهد 
داشت.معاون وزير کشاورزي در امور زراعت عنوان کرد: بايد اين 

اطالعات در زمان و مکاني باشد که براي ما قابليت پيش بيني 
ايجاد کند يعني اطالعات را قبل از حاصل شدن براي ما تدوين 
کنند.وي افزود: محصوالت کش��اورزي با توجه به حساس��يت 
امنيت غذايي لزوم برخورداري و دسترس��ي افراد به آنها بس��يار 
بااهميت هستند و با استفاده از اين سامانه مي توانيم ضمانت توليد 
ايجاد کنيم.کشاورز در ادامه تصريح کرد: اطالعات قابل استفاده 
از سامانه هاي ماهواره اي بايد قابل پيش بيني و تحليل باشد از 
روز کاشت اين اطالعات از طريق سامانه رصد مي شود و وضعيت 

تراکم، آبياري، تغذيه، عوامل خسارت زا و بيماري زا مورد بررسي 
قرار مي گيرد.وي افزود: بر اين اساس گرما و سرما، خشکسالي، 
سيل و توفان در منطقه مورد نظر ما قابل پيش بيني خواهد شد 
و اين عوامل را قبل از وقوع به ما هش��دار مي دهد. ما س��امانه اي 
مي خواهي��م ک��ه کليه اطالعات محصوالت را براي ما رصد و از 
آما به اطالعات تبديل کند.معاون وزير جهاد کش��اورزي اذعان 
داشت: اين پروژه در سه استان کشور به صورت پايلوت اجرا شد 
که از لحاظ تجربه، انتخاب هاي خوبي به حساب مي آيند يکي از 
تيپ هاي انتخاب شده منطقه سرد در کشورمان است که تحت 
تاثير کشاورزي ديم قرار دارد اين منطقه در زنجان واقع شده و 
قابليت استفاده تجربيات آن در ساير مناطق کشور وجود دارد.وي 
افزود: مازندران تيپ دوم انتخابي است که شامل مناطق ساحلي، 
کم ارتفاع و داراي باران مناسب است. برنج و باغباني محصول 
عمده اين منطقه بوده و کش��ت س��بزي و صيفي به ش��دت در آن 
رايج اس��ت همچنين از نظر زيس��ت محيطي منطقه پيچيده اي 
است و تجربه به دست آمده از اين منطقه قابليت انتقال به پنج 
تا شش استان ديگر را دارد.کشاورز ادامه داد: گروه سوم منطقه 
گرمس��ير کش��ور اس��ت که عمده کشاورزي آن در حال حاضر تا 
تيرماه انجام مي شود. تيپ آن گرمسيري است و توليد آن کشت 
سبزي، صيفي متراکم و مرکبات است.وي خطاب به نماينده فائو 
تاکيد کرد: در اين پروژه به دنبال تجهيزات و امکانات نيس��تيم 
بلکه اين وسايل را در حداقل مي خواهيم ما به دنبال راهنمايي 
هس��تيم و به دنبال فرصتي براي تقويت نيروي انس��اني و بهبود 
تکنول��وژي خواهي��م بود.معاون وزير جهاد کش��اورزي در پايان 
گفت: اميدواريم در هر لحظه بتوانيم وضعيت کيفيت محصوالت 
مختلف را در دنيا کش��ور مورد ارزيابي قرار دهيم و از آن براي 

مقابله با آفات سريع بهره  بگيريم.

معاون وزيرکشاورزي هشدارداد؛

کابوس تغييراقليم روي سرکشاورزي ايران 

تحول در عملکرد صندوق تأمين خسارت هاي بدني؛ 
با اجرايي شدن اصالحيه قانون بيمه شخص ثالث

مديرعامل صندوق تامين خس��ارت هاي بدني با اش��اره به اجرايي 
شدن اصالحيه قانون بيمه شخص ثالث در سال 95 اظهار داشت: 
صندوق تأمين خس��ارات بدني تا س��ال 9۳ دوره آزمايش��ي خود را 
س��پري مي کرد و از س��ال 9۳ و هم زمان با بازنگري قانون و انجام 
اصالحات در ش��رح وظايف صندوق، نحوه رس��يدگي به پرونده هاي 
قضايي و وظايف قانون و ش��رکت هاي بيمه، تحول چش��مگيري در 

عملکرد و مأموريت هاي آن ايجاد شد.
به گزارش روزنامه تجارت، علي جباري در نشس��تي خبري اظهار 
داشت: البته قريب به يک سال از زمان اجراي قانون گذشته، اما به 
طور کامل اجرا نشده است، برخي از مواد، معطل تدوين آيين نامه ها 
و دستورالعمل هستند و تاخير در اجراي آنها طبيعي است اما موادي 
مانند ۴9 و 50 نياز به دس��تورالعمل و آيين نامه اجرايي ندارند و بايد 

اجرا مي شدند، اما هنوز به طور کامل اجرا نشدند.
وي يادآور ش��د: با اصالح قانون صندوق از حالت س��نتي و منفعل 
تبديل به يک صندوق مدرن و تخصصي ش��ده و تحوالت جديدي 
در مأموريت ها و عملکرد آن به وجود آمده اس��ت. امروز تالش��مان 
اين اس��ت که تعداد کش��ته و مصدومان کاهش يابد و بر اين اس��اس 
همکاري هايي را با دستگاه هاي ديگر مانند نيروي انتظامي و پليس 

آغاز کرده ايم.
جباري ادامه داد: اميدواريم با اجراي قانون شخص ثالث، دغدغه هايي 
که داريم رفع و خس��اراتي که از اين جهت متوجه خس��ارت ديدگان 

و خانواده ها مي شود، کاهش يابد.
مديرعام��ل صندوق تأمين خس��ارت هاي بدني، خس��ارات جاني و 
تلف��ات رانندگ��ي در اي��ران را معادل يک جنگ تمام عيار ذکر کرد و 
افزود: دس��تگاه  هاي مرتبط 10 روز براي اصالح آيين نامه خس��ارت 
رانن��دگان مس��بب حادثه مهلت دارند که امي��دوارم از مهلت قانوني 

براي جلوگيري از ابطال آيين نامه استفاده شود.
وي گفت: س��ال قبل تصادفات جاده اي در ايران 16 هزار و 1۳ نفر 
مصدوم بر جاي گذاش��ت و در 15 س��ال قبل بيش از ۳00 هزار نفر 

در تصادفات جان باختند.
 تصادفات روزانه کش��ور نه تنها باعث تضييع منابع انس��اني اس��ت، 
ک��ه زي��ان هنگفت��ي را متوجه اقتصاد کش��ور مي کند، بدين معنا که 
صن��دوق تأمي��ن خس��ارات بدن��ي روزانه ۴ ميلي��ارد تومان و همراه 
 ب��ا ش��رکت هاي بيم��ه ۳5 ميلي��ارد توم��ان در اين رابطه خس��ارت 

مي پردازند. 
ب��ه گفت��ه جباري براس��اس آمارها متوس��ط م��رگ و مير جهاني در 
تصادفات رانندگي 1۴ نفر در 1000 نفر است، اما اين تعداد در ايران 

۲5 نفر و تقريبًا دو برابر ميانگين جهاني است. 
وي ادامه داد: روزانه 50 نفر در حوادث رانندگي کشور کشته و 900 
نفر مصدوم مي شوند که بيش از تلفات يک جنگ تمام عيار است. 
به گفته وي، 60 درصد کس��اني که کش��ته و مصدوم مي ش��وند در 
گروه س��ني 15 تا ۴5 س��ال قرار دارند، حدود ۷0 درصد مرد و ۳0 
درصد زن هس��تند که در کنار هزينه هاي مالي، خس��ارات اجتماعي 

زيادي را به بار مي آورد. 

وي همچنين به تش��ريح عملکرد صندوق پرداخت و افزود: در س��ه 
س��ال اخير در کش��ور به 5۴هزار نفر خسارت پرداختيم، اين در حالي 
اس��ت که خس��ارات پرداخت ش��ده در طول ۴5 س��ال گذشته شامل 

حال ۲6 هزار نفر بوده است. 
علي جباري حجم خسارات پرداخت در سه سال گذشته را در مقايسه 
ب��ا دوره مذک��ور دو براب��ر و معادل ۲100 ميليارد تومان اعالم کرد و 

افزود: 1100 ميليارد تومان آن در سال 95 پرداخت شده است. 
وي گفت: سرمايه صندوق در آغاز کار 500 ميليارد ريال بود که اکنون 

به بيش از ۴0 هزار ميليارد ريال افزايش پيدا کرده است. 
جباري افزود: با فعاليت هاي صندوق 15 هزار و 518 نفر در سه سال 
اخير که زنداني بوده و حکم جلب شان صادر شده بود، با حمايت هاي 

صندوق، از زندان و زنداني شدن رهايي پيدا کردند. 
وي همچنين خس��ارت پرداختي از س��وي صندوق تأمين خس��ارات 
بدني را در شش ماهه اول سال ۳10 ميليارد تومان و به 8 هزار نفر 
عنوان کرد و افزود: در اين رابطه ۳50 نفر مقصر بودند که از زندان 

رفتنشان جلوگيري شد. 
مديرعام��ل صن��دوق تأمين خس��ارات بدني در رابط��ه با تصادفات 
رانندگ��ي مربوط به موتورس��واران گفت: م��ا هم اکنون 11 ميليون 
موتورس��يکلت در کش��ور داريم که تنها يک ميليون دس��تگاه داراي 

بيمه نامه شخص ثالث هستند. 
جب��اري در اي��ن رابط��ه ب��ه هم��کاري نيروي انتظام��ي و صندوق 
تأمين خس��ارات بدني در جهت بخش��ودگي جرايم بيمه ش��خص 
ثالث موتورسيکلت س��واران اش��اره کرد و اظهار داش��ت: اين يکي از 
نمونه هاي همکاري مذکور بوده اس��ت، در حال حاضر 100درصد 
ماش��ين هاي کش��اورزي و راهداري کش��ور فاقد بيمه نامه هس��تند 
 ک��ه باي��د در اي��ن رابط��ه نيز اق��دام و فرهنگس��ازي الزم صورت

 گيرد. 
وي با اش��اره به اينکه س��ال گذش��ته تالش شد با بخشودگي جرايم 
بيمه ش��خص ثالث موتورس��واران، آنها تش��ويق به خريد بيمه نامه 
شوند، افزود: 95 درصد مالکان موتورسيکلت فاقد بيمه نامه شخص 
ثالث هستند و متأسفانه ۲5 تا ۳0 درصد پرونده هاي خسارت بدني 

به آنها مربوط است.
جباري ادامه داد : س��ال گذش��ته تالش کرديم الزام تهيه بيمه نامه 
موتورسيکلت ها هم زمان با پالک شدن موتورسيکلت اجرايي شود 
و ي��ک ميلي��ون نفر براي خري��د بيمه نامه مراجعه کردند، اما با آنچه 

که ما دنبال مي کنيم هنوز فاصله معناداري دارد.
مديرعامل صندوق تامين خسارت هاي بدني همچنين در خصوص 
تقلب��ات و تصادف��ات س��اختگي براي دريافت خس��ارت از صندوق 
خس��ارات بدني، گفت: ماده 50 قانون جديد ش��خص ثالث، دستگاه 
قضايي را مکلف کرده اس��ت که ش��رکت هاي بيمه و صندوق هاي 
تأمي��ن خس��ارات بدن��ي را در م��وارد منجر به ج��رح در جريان روند 
رس��يدگي به پرونده قرار داده و نمايندکان آنها در روند رس��يدگي به 

پرونده حضور داشته باشند.
وي ادام��ه داد: اي��ن حک��م قان��ون براي ما کاماًل عملياتي ش��ده و 
هم اکنون برخي از کارشناسان ما در دادگاه ها مستقر شده و از نزديک، 
جريان پرونده را پيگيري مي کنند. از س��وي ديگر، راه اندازي ش��بکه 
آنالين و سراس��ري صندوق، دسترس��ي ما را به پايگاه اطالعاتي 
دس��تگاه قضاي��ي، ثب��ت احوال و... را فراهم کرده و بر اين اس��اس 
 تالش ش��ده اس��ت از پرداخت خسارت  حوادث ساختگي جلوگيري

 شود. 
مديرعام��ل صن��دوق تأمين خس��ارت هاي بدني در خصوص نحوه 
تأمين منابع اين صندوق نيز توضيح داد: 8 درصد حق بيمه شخص 
ثالث هم اکنون به صندوق تعلق مي گيرد که ۴0 درصد منابع صندوق 
را شامل مي شود. ۲0 درصد از منابع متعلق به دولت و بقيه از محل 

وصولي از مقصرين حوادث رانندگي است.
وي در خص��وص نح��وه نگهداري و س��رمايه گذاري منابع صندوق 
 ني��ز گف��ت: طب��ق قانون، منابع صن��دوق در بانک  س��پرده گذاري

 مي شود.

جب��اري همچني��ن در خصوص ابطال آيين نامه اجرايي ماده ۳، حق 
بيمه نامه حوادث راننده مس��بب حادثه از س��وي رئيس مجلس نيز 
خاطر نش��ان کرد : براس��اس اين ماده مقرر ش��ده بود که خس��ارت 
پرداختي به رانندگان مس��بب حادثه معادل ديه مرد مس��لمان در ماه 
 عادي باش��د، در حالي که حداقل ديه مرد مس��لمان، ديه ماه حرام

 است.
مديرعامل صندوق تامين خس��ارت هاي بدني با بيان اينکه جامعه 
هدف صندوق تامين خس��ارت بدني افراد زيان ده هس��تند ، تصريح 
کرد : متاسفانه قبل از سال 9۳ افراد به دليل عدم آشنايي از حقوق 
خود با گرفتن وکيل بخش��ي از خس��ارت دريافتي از صندوق را به 
آنها مي دادند، ولي امروز با ايجاد سيستم يک پارچه ، ارتباط خود را 
با افراد زيان ده مس��تقيم کرده ايم . همچنين با راه اندازي ش��عب در 

سراسر کشور جوابگوي زيان ديدگان هستيم .
وي درخص��وص دغدغه ه��اي اصلي صندوق گف��ت : اجراي بيمه 
نام��ه ش��خص ثالث وکاه��ش مصدومين دغدغه اصلي ما اس��ت . 
مهمتري��ن اق��دام ني��ز برداش��تن الحاقي��ه بود که منجر به س��وق 
يافت��ن بخش��ي از خس��ارات ب��ه س��مت صندوق تامين خس��ارت 
بدني ش��د و ش��رکت هاي بيمه بايد خوش��حال باش��ند که صندوق 
 تامين خس��ارت بدني درکنار آنها به افراد زيان ده خدمت رس��اني

 مي کند.
جب��اري در خص��وص مجمع صندوق تامين خس��ارت بدني يا د آور 
ش��د : اي��ن مجم��ع يکي از مجام��ع بي نظير ب��ود و تمامي اعضاي 
 مجم��ع عملک��رد آن را منطب��ق ب��ا قواني��ن و ضواب��ط تايي��د 

کرده اند.
مديرعامل صندوق تامين خس��ارت هاي بدني در پايان با اش��اره به 
وضعي��ت فعل��ي بيمه توس��عه ياد آور ش��د: وح��دت رويه خوب بين 
صن��دوق تامين خس��ارت هاي بدن��ي، بيمه اي��ران و بيمه مرکزي 
ب��راي ح��ل مش��کالت بيمه توس��عه، با توجه ب��ه مبالغ نقدي که در 
 اختيار بيمه ايران گذاش��تيم، بيش از 90 درصد مش��کالت حل شده

 است.
وي رقم باقيمانده از مطالبات بيمه گذاران بيمه توسعه را نزديک به 
۲80 ميليارد تومان اعالم کرد و افزود: منابع الزم براي پرداخت اين 

رقم وجود دارد اما پرداخت آن نياز به راي دادگاه دارد.

استقرار سامانه جامع حسابداري
 شعب بيمه ايران تا آذرماه 96

همايش آموزشي » حسابداري متمرکز تحت وب شعب « در پروژه 
» سيس��تم جام��ع مال��ي و پش��تيباني بيمه اي��ران « با حضور رييس 
هيات مديره و مديرعامل بيمه ايران صبح س��ه ش��نبه 18 مهر ماه 

جاري آغاز به کار کرد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نقل از رواب��ط عمومي بيمه ايران ، 
آقاي پورکياني رييس هيات مديره و مديرعامل بيمه ايران در آيين 
گش��ايش اين همايش س��ه روزه ، در س��خناني با اش��اره به برنامه ها 
و س��رمايه گذاري هاي انجام گرفته براي توس��عه فناوري هاي نوين 
در بيمه ايران ، اس��تقرار نظام جامع پش��تيباني و س��امانه جامع بيمه 
 گ��ري را از اه��داف مه��م و راهبردي ش��رکت دانس��ت که در حال

 اجراست.

 وي ب��ا برش��مردن چالش هاي��ي ک��ه به دليل نب��ود يک نظام جامع 
پش��تيباني و مالي متوجه ش��رکت بوده اس��ت ، دستآوردهاي حاصل 
 از پي��اده س��ازي سيس��تم جام��ع پش��تيباني را در بيم��ه ايران مهم 

خواند. 
بن��ا ب��ه اي��ن گزارش، دکت��ر افتخاري عضو هيات مدي��ره و معاون 
نوآوري و برنامه ريزي بيمه ايران هم در سخناني با تشريح پروسه 
طوالني، دقيق و پيچيده راه اندازي سيستم جامع پشتيباني در بيمه 
ايران ، استقرار سامانه جامع حسابداري شعب بيمه ايران در سراسر 
کش��ورکه با تالش ش��بانه روزي مديريت فنآوري اطالعات و آمار 
بيم��ه اي��ران تا پايان فصل پايي��ز تحقق خواهد يافت را گامي بلند و 
 موثر در تحقق طرح هاي توسعه فنآوري شرکت سهامي بيمه ايران

 دانست.
در ادامه مراس��م که با حضور نمايندگان اعزامي ش��عب بيمه ايران از 
سراسر کشور در مرکز همايش هاي ايران زمين برپا شد ، آقاي نعمت 
اللهي معاون توس��عه مديريت و منابع بيمه ايران ، اس��تقرار س��امانه 
جامع حس��ابداري ش��عب بيمه ايران را تحقق آرزويي ديرينه در به 
روز شدن صورتهاي مالي شعب سراسر کشور و تمرکز آنها خواند و 
اجرايي ش��دن سيس��تم جامع پشتيباني در بيمه ايران را موثرترين و 
کارآمدترين ابزاردر جهت ش��فاف س��ازي کامل در گزارشگري هاي 

مالي شرکت ارزيابي کرد.
آق��اي فتاحيان��ي مديرکل فنآوري اطالعات و آمار بيمه ايران نيز در 
سخناني با اشاره به چالش هاي حسابداري شعب و نبود يکپارچگي 
حس��ابداري کل ش��رکت به تش��ريح ابعاد و اهداف پروژه » سيستم 

جامع مالي و پشتيباني بيمه ايران« پرداخت. 
وي ، يکس��ان س��ازي س��طوح اطالعات��ي و کدين��گ در ح��وزه 
مال��ي و بيمه گري ، يکس��ان س��ازي رويه ه��اي ثبت و فرآيند هاي 
مال��ي در س��تاد و کلي��ه واحده��اي تابعه ، حذف دوب��اره کاري ها و 
فرآيندهاي تکراري و امکان دريافت گزارش تجميعي و برخط را از 
 دستآوردهاي پياده سازي اين نظام جامع و يکپارچه در سطح کشور 

دانست . 
به گفته مديرکل فنآوري اطالعات و آمار بيمه ايران س��امانه جامع 
حس��ابداري که پروژه اي ملي محس��وب مي شود، پس از دوره هاي 
آموزشي پيش بيني شده ، تا آخر آذر ماه امسال در شعب بيمه ايران 

سراسر کشور استقرار مي يابد.

بازنگري در شرايط عمومي
 بيمه هاي مسافرت خارج از کشور

عباس رنجبر کلهرودي ضمن اعالم اين خبر اظهار داش��ت: پيش 
نويس اوليه ش��رايط عمومي بيمه مس��افرت خارج از کش��ور توسط 
کارگروه ويژه ش��رايط عمومي بيمه مس��افرت خارج از کشور، مرکب 
از کارشناس��ان و متخصصين اين رش��ته از شرکت هاي بيمه رازي، 
ايران، دانا، آسيا، البرز، سامان، پارسيان، کارآفرين و ملت طي چهار 
جلس��ه و در ش��رکت بيمه رازي بررس��ي و پس از ارائه اصالحات 
کارشناس��ي جه��ت اقدامات بعدي به س��نديکاي بيم��ه گران ارائه 

شد.

ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از رواب��ط عمومي بيمه رازي، 
رنجب��ر کله��رودي افزود: مفاد ش��رايط عمومي مذک��ور در8 فصل 
تنظيم ش��ده اس��ت که در آن عالوه برتعاريف، اصول و مباني بيمه 
مسافرت خارج از کشور، تعهدات و وظايف بيمه شده، شرکت هاي 
بيمه و شرکت هاي کمک رسان خارجي در صورت وقوع حوادث و 
بيماري هاي غيرمترقبه مشمول بيمه و نيزاستثنائات و شرايط فسخ 
و ابطال و برگش��ت حق بيمه و .... تعيين ش��ده و نحوه ارائه خدمات 

بيمه اي را تشريح نموده است.
 دبير کارگروه توسعه بيمه هاي زندگي اضافه نمود در راستاي شفاف 
سازي مقررات بيمه اي در کشور درحوزه بيمه هاي اشخاص به ويژه 
بيمه هاي زندگي و حفظ حقوق بيمه گذاران و تهيه اس��تانداردهاي 
الزم خدم��ات بيم��ه اي در اي��ن حوزه، کارگروه تخصصي توس��عه 
بيمه هاي زندگي تدوين شرايط عمومي بيمه هاي زندگي را به عنوان 
يکي از مباني اساسي توسعه بيمه هاي زندگي در سال هاي گذشته 
دنبال نموده اس��ت و تا کنون ش��رايط بيمه انواع بيمه هاي زندگي 
تهيه ش��ده و جهت تصويب در ش��وراي عالي بيمه به بيمه مرکزي 

ج.ا.ا ارسال شده است.
 مدي��ر بيمه ه��اي عمر و ح��وادث بيمه رازي تدوين قانون و مقررات 
را يکي از زير ساخت هاي مهم در توسعه خدمات بيمه اي در کشور 
برش��مرد و اظهار اميدواري نمود با توجه به توانايي هاي س��نديکاي 
بيمه گران، ظرفيت شرکت هاي بيمه، حمايت بيمه مرکزي جمهوري 
اس��المي ايران، پژوهش��کده بيمه و کمک صاحب نظران، قوانين و 
مقررات بيمه اي در کش��ور با رعايت حداکثري حقوق بيمه گذاران، 
بازنگ��ري و موجبات توس��عه بيمه در کش��ور بي��ش از پيش فراهم 

گردد.

تهيه صورت هاي مالي
 نمونه موسسات بيمه طي دو ماه آينده

براس��اس تفاهم نامه اي بين بيمه مرکزي، س��نديکاي بيمه گران 
ايران، س��ازمان بورس و س��ازمان حسابرس��ي راهکارهاي اجرايي 
ک��ردن اس��تانداردهاي حس��ابداري ملي و گزارش��گري مالي بين 

المللي در موسسات بيمه طي دو ماه آينده نهايي مي شود.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت ب��ه نقل از روابط عمومي س��نديکاي 
بيمه گران، س��يد محمد عليپور در جلس��ه ش��وراي عمومي سنديکا 
با اعالم اين خبر بيان داش��ت: نمايندگان بيمه مرکزي، س��نديکاي 
بيمه گران ، س��ازمان بورس و س��ازمان حسابرس��ي طي جلس��ه اي 
مش��ترک به بحث و بررس��ي درخصوص راهکارهاي اجرايي کردن 
)IFRS(استاندرادهاي حسابداري ملي و گزارشگري مالي بين المللي 

 پرداختند.
دبيرکل سنديکاي بيمه گران افزود: طي اين جلسه مقرر شد کميته 
مش��ترکي تش��کيل شود و ظرف مدت دو ماه صورتهاي مالي نمونه 

موسسات بيمه توسط اين کميته تهيه شود.
براس��اس اي��ن خبر موسس��ات بيمه اي جهت ايج��اد وحدت رويه 
مي بايس��ت گزارش هاي مالي ميان دوره اي و س��االنه خود را طبق 
نمونه تهيه ش��ده توس��ط کميته مش��ترک بيمه مرکزي، سنديکاي 
 بيم��ه گ��ران اي��ران، س��ازمان بورس و س��ازمان حسابرس��ي ارائه

 نمايند.  

اخبار بيمه

دبير انجمن توليدکنندگان آب هاي معدني و آشاميدني از استعالم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز سازمان غذا و دارو از انجمن هاي 
توليدکننده خبر داد و گفت: قرار بر اين است که براساس اين استعالم 
مشخص شود چه محصوالتي اولويت و چه محصوالتي منع واردات 
داشته باشند.پيمان فروهر در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين که 
جديدا براس��اس س��ازمان غذا و دارو نامه اي توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به انجمن هاي توليدي زده شده است، اظهار کرد: 
از انجمن ها براساس اين استعالم درخواست کردند تا اولويت هاي 
واردات را در حوزه خود مشخص کنند و از اين طريق مانع واردات 

کاالهايي شوند که اولويتي براي واردات آنها وجود نداشته باشد.
وي ادامه داد: هدف از اين اقدام در جهت اين است که مجوزهاي 
واردات براساس اولويت ها و نيازها صادر شود و کاال و محصوالتي 
که در داخل توليد انبوه دارند مشابه خارجي آنها به کشور وارد نشود 
و از واردات آنها جلوگيري به عمل آيد.دبير انجمن توليد کنندگان 
آب هاي معدني و آشاميدني با تاکيد بر اين که در حوزه آب بسته 
بندي به ميزان کافي و الزم در داخل توليد وجود دارد، خاطر نشان 
کرد: يکي از بخش هايي که نياز است تا از واردات محصوالت به 
کشور جلوگيري به عمل آيد حوزه آب بسته بندي است چرا که ما 

به ميزان کافي و انبوه توليد آب بسته بندي را در داخل کشور داريم 
و نيازي به واردات محصوالت خارجي که بعضا کيفيت آنها مشابه 
و حتي پايين تر از محصوالت داخلي است وجود ندارد.فروهر با بيان 
اين که انجمن توليد کنندگان آب هاي معدني و آشاميدني به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و نيز سازمان غذا و دارو اعالم خواهد کرد 
که در اين حوزه نيازي به واردات آب وجود ندارد، گفت: ما در پاسخ 
به نامه مذکور اعالم خواهيم کرد با توجه به ميزان کافي و کيفي 
توليد داخلي در حوزه آب بسته بندي نيازي براي واردات نيست و بايد 

در مسير صفر شدن واردات اين محصوالت گام برداريم.

سرمازدگي توليد زيتون را کاهش دادواردات سيب زميني ممنوع و صادرات تقويت شودتذکر نماينده رودسر به وزيرجهاد کشاورزي
نماينده مردم رودس��ر و املش در مجلس 
ش��وراي اسالمي در تذکري به وزير جهاد 
کش��اورزي گفت: اگر مش��کل چايکاران 
برطرف نشود از طريق سوال يا استيضاح 
پي گي��ري مي کنيم.ب��ه گزارش ايس��نا، 

اس��داهلل عباس��ي در تذکري به وزير جهاد کش��اورزي گفت: براي 
چندمين بار در خصوص چاي و چاي کاري و درد و رنج کشاورزان 
چاي کار تذکر مي دهم، تا کي بايد چايکاران بي تفاوتي، سهل انگاري 
يا ناکارآمدي مديران را تحمل کنند.وي با تاکيد بر اين که »تا چه 
زماني بايد اين س��يکل مديريتي معيوب س��ازمان چاي ادامه يابد« 
اظهار داشت: مي دانيد سه ماه است کشاورزان چايکار، چاي را تحويل 
داده اند اما پول شان را تحويل نگرفته اند، تا کي بايد اين کشاورزان 

از عهده نان شب خود بر نيايند، در حالي که پول دارند. 

نماينده مردم فريدن و فريدون ش��هر در 
تذکري از وزير جهاد کشاورزي درخواست 
کرد تا نسبت به ممنوعيت واردات سيب 
زميني آن هم در فصل برداشت اقدام کند.

اکبر ترکي نماينده فريدن و فريدون شهر 
در تذکر ش��فاهي امروز خود در جلس��ه علني مجلس خطاب به 
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به دستور اکيد معاون 
رييس جمهور انتظار مي رود شهرس��تان فريدن در ليس��ت مناطق 
مح��روم ق��رار گيرد.وي همچنين در تذک��ري به وزير نيرو اظهار 
کرد: شهرس��تان هاي فريدن و فريدون ش��هر با بيش از ۷0 روستا 
دچار مشکالت آب شرب هستند، همه مصوبات نيز تهيه شده اما 
نياز به دستور وزير نيرو دارد، اميدواريم قبل از اين که باعث تنش 

مردمي شود دستور داده شود تا اين موضوع به نتيجه برسد.

مج��ري ط��رح زيت��ون وزارت جهاد 
کش��اورزي گفت: س��رمازدگي باغات 
زيتون در برخي استان ها باعث کف بر 
ش��دن درختان و کاهش توليد در سال 
جاري ش��د.احمد مس��تخدمي مجري 

ط��رح زيت��ون وزارت جه��اد کش��اورزي در بازدي��د از باغات 
نمون��ه زيتون در شهرس��تان طارم اظه��ار کرد: بهره برداران و 
توليدکنندگان زيتون اگر قرار است محصول خود را به مرحله 
روغن ِکشي برسانند و هنوز زيتون آنها روي درخت مانده است، 
بايد دقت الزم را روي نگهداري آن داش��ته باش��د؛ چرا که هوا 
س��رد ش��ده و اگر به توصيه هاي سازمان حفظ نباتات در زمينه 
مقابل��ه ب��ا آفات گوش ندهند، امکان اينکه اين محصول دچار 

خسارت شود، وجود دارد.

تعيين اولويت و ممنوعيت واردات محصوالت غذايي


